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Torsda gen den 11 fcbruari l 9i l DlGE'S !\)HEIER
Tillgang till da taser vice
utgor en tvarvetenskaplig
forut.sattning for att na
n-J.nga viktiga tillampba ra
res ulta t, m en anslagen till
forskningens da ta behandling ha~ 'blivit alltfor styv mode rligt behandlade
arets stat.sverksproposition,
konstat~ar fil kand Tomas
Ohlin.

Datakris i forskningen
D
et ha r
kris for

seglat upp en allvarlig
i land et . Laget iir det att till dela de an sl ag !or
forskn ingens databehandling p~
senare Ar visat sig bli alltm er
otillrackliga . Situati on en bar nu
blivit oh ~Jlba r. Man ha de hoppats
att nagon ~tgii rd skull e ha vidta gits I Arets sta tsverkspropositi on,
men sa hBr inte skett .
Tillgang till dataservice utgiir
en tviirvetenskapli g fiirutsiittn ing
for att n~ manga vlktiga tilla mpbara resu lta t. Datorn har blivit ett
· fundam enta lt · h jalpm ede l · !n om
merparten av viktiga · fo rskn in gsomraden . En sa tsning pA databehand llng in om fors kni n g~ns t otalanslag borde darfor prior it eras.
La get ar foljande : I nvesterin garna i u niversitetens da torer av skrivs med h jiilp av Arliga anslag
frAn UKA. . Dessa medel, fiir vilk a
forskarna ken k opa datab ehan dlingstid p~ maski nerna , ti lldelas
for niirvarande tiim liyen oberoende av det verkli ga b ehovet av dataservlce . He lt far~ka sif!ror vi:;ar ·
· att behovet av da tamedel for land ets forskn ing och hii gre utb ild ·: n i)'lg budg e~ret l 9il /i2 ..iir n iirmare 60 mkr. ( De tta iir av t ekn iska skii l en skattn in g i underkant.)
Men frAn UKA: avser man att tilldeJa bara ca 2:! -mkr (en iikning
Ar med drygt 1 mkr ).
for~kn i ngen

Cirkelresonemang
Uppenbarligen menar ansl agsgi . varna att forskarna far liisa mer. ·pUt en av sins probl em pa ann at
satt .a11 med datorer. :P'iir en kvav ning av tvA tredj edel ar ev lan dets
datorbe roende forskn ing och undervisn ing kan val inte avses?
Emell erti d exi sterar I manga fall
lnte nagra "alternative" behandJi ngsmetoder . PA 50-talet kund e
man I vissa fall valja mellan att
!Cisa sins probl em med rakn esticka
eller med hjalp av da ter. Den t iden iir for lan ge sedan fiirbi. Sam
evan niimnts li r ti ll g~ n g till 11dekvat da torservice !nom ett start
ental fo rskning ~ o mr ~de n n umera
en f ii r u t s ii t t n i n g . fiir att
iiver huvud taget kun na sta rta
projekt. Notera att dyli ka omrad en
finner vi ldag !nom samhiillsvetenskap, humani ora , sprAk och mycket annat, och sa lunda in te ells
bars inom teknik och naturv etenskap.
Ett lntressan t cirke lreson emang
brukar tilliimpas r iir ande pro jekt
sam de st.atli ga forsk ningsrllden
ger anslag At . UKA anfiir att ra r,t), · nTr~
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f n fiir emal fiir en statlig utred n ing, i v ilken bl a u ndertecknad
de! tar . Denna u tredn ing avser
att konkretisera en fem§.rsplaneri ng fiir bur dataservicen skall organ iseras. Utrednin gen iir salunda
in te r esu rsskapa nd e pa kart slkt
och biir inte fiirdriija snara Atgarder riirande da gens ansla gsliige.
I u tredningen bar bl a landets
samtliga hiigre liiroanstalter och
forsk ni ngsr~d .nyligen h iirts . Darvid har fra mgAtt det uppepbart
niidvan diga ·i en fii r battr ing av
den fiir forsk nin g och hiigre undervisning t illgii ngliga dataservicen. En om!iirdel nlng under budgetens forskn ingsrubrik har I
dessa ra de r fiireslagits. Landets
u tbyte av en liven en dast mAttlig
resu rsfiirstarkning p~ datasidan
skulle bli start.
· TOMAS OHLIN

aet verK l!ga behovel av da-~
taservice . H el~ farska siffror vi.s<tr ·
ett -behovet av da tamedel for landets forskn ing och hiigre utbild. n ip.g budgetaret 1971 /72 -ar narmare 60 mkr. ( De lta iir av tek nis ka skii l en sk attn ing i un derkant.l
Men fran UKA avser man att tilldele bare ca 22 mkr (en iikning
Ar med drygt 1 mkr ) .
""' 11 v

Cirkelresonemang
Upp€nbarligen menar anslagsgi . va.rna att forsk arna far Ji:isa mer. ·parten av 5ine p robl~m pa anna t
siitt .ii11 med dalorer. F or en kvav ning ev tva tredjedelar av landets
datorberoende forskn ing och un dervisn ing ken viil inte avses'
Eme llerti d existerar I mange fall
lnte na gra "alternative " behandlingsmetoder. Pa 50-ta let kund e
man i vissa fall valja mellan att
lose sina probl em med riiknesticka
eller med hjalp ev dator. Den tiden ar for Jiinge sedan fo rbi. Som
oven niimnts iir tillgang t ill adekvat detorser vi ce !nom ett start
ental f6rsk ningsomraden num era
en f 0 r ·U l S a t t n i n g r for Jill
over buvud taget kun'na sterla
projekt. Notera ett dyllka omrliden
finner vi ldeg !nom samhallsvetenakep, bumaniora, sprl!k och mycket annat, och sAlunda . inte ells
bare !nom teknik och naturvetenskap.
Ett lntressan t cirkelresonemang
brukar tillampas rorande proj ekt
sam de statliga forskn ingsracten
ger Jlnslag lit. UKA anfor att raf· den , : om 'd e viiljer att stOdja fors1· karen A med "forskarlon", dl!
• ocksa mflste tilldela medel for den
databehandling A behover for sitt
projekt. A fllr sa lu nda inget dataanslag frAn UKA. Men i forskningsrfldens mandat anges inle
!lnnas formuler ingar om att dataanslag for forsknlng 5kell utges.
RAden hiinvisar till UKA, som iir
centre! myndighet for dateanslag
till forskning och hogre undervisnlng , och ger heller lnte A n flgr a
datamedel. Och diir star A med
sin fonka rlon. men u tan anslag
for den nodviind iga databehandlingen . Mlinga projekt bar under
senere Ar av detta skiil begriinsets
eller lnte komm!t till stand I erforderlig utform ning. Nar detta
pale lats her fran myndigheterna
endast anviinta formuleringer 5am
att man "planerer att undersoka
!orhAllandet".

lnte fullbelagda
Det ar lntressant ett notera att
lendets un!versitetsdatorer inte
alls iir fullbelagde . Diir finns ledig
kapeciteL Och medan forskarna ,
trots entriigna bOner, nekas moj lighet att utfora den erforderl iga
databehendlingen star maskinerna
delvis tomma . Man bOr I detta
sammanhang minnas att ett datersystem I -dag brukar avskrivas pA
&--6 ar. Darefter enses ekonomiskt mer effektiva system finnas.
Att avvekte kan alltsa inte ses
sam kostnadsfr itt.
Uni versitete ns datorsituation iir

